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25 Απριλίου: ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
 

Η τέως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων , Ειρήνη Πανταζή –
Μελίστα     ( τ. αντ.εφετών, τ. πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας   Ανηλίκων 
Αθηνών) με την ευκαιρία της Ημέρας κατά της  Γονικής  Αποξένωσης, μας έστειλε  
για ενημέρωση και ευαισθητοποίησή μας το παρακάτω κείμενο.     

                          

 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – ΝΑΙ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Στην Ελλάδα η συνεπιμέλεια, παρότι νομοθετικά δεν απαγορεύεται, δεν αποτελεί 
επιλογή των περισσότερων  γονέων, που χωρίζουν συναινετικά.  Έτσι η πρακτική που 
εφαρμόζεται είναι να ανατίθεται η επιμέλεια στον ένα γονέα, που   είναι κατά κανόνα η μητέρα, 
ενώ στον πατέρα δίνεται το δικαίωμα επικοινωνίας.  

Η πρακτική αυτή  βασίζεται σε νοοτροπία  διαμορφωμένη από στερεότυπα  και 
προκαταλήψεις    που συνδέει τον ρόλο φροντίδας των παιδιών κυρίως  με την γυναικεία και όχι 
την ανδρική ιδιότητα. Η νοοτροπία αυτή συνήθως συμπίπτει και με τις εμπειρίες των γονέων  
από τον ρόλο του πατέρα και της μητέρας τους στη δική τους ανατροφή. Επίσης  υπέρ της 
πρακτικής αυτής συνηγορούν και  απόψεις που θεωρούν ως δεδομένη την  αδυναμία 
συνεργασίας μεταξύ των γονέων που χωρίζουν, και ότι το σταθερό περιβάλλον που έχει ανάγκη 
το παιδί μπορεί να το διασφαλίσει μόνο η αποκλειστική επιμέλεια από τον ένα γονέα, που είναι 
κατά κανόνα η μητέρα.  

 Ωστόσο η εφαρμοζόμενη πρακτική επιβαρύνει τη θέση του γονέα (συνήθως της 
μητέρας) που έχει αποκλειστικά την επιμέλεια με περισσότερα καθήκοντα και ευθύνες, δεν του 
αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του και τον επιφορτίζει με το άγχος   της σωστής 
ανατροφής συγχρόνως με το άγχος  της   αποτελεσματικής ανταπόκρισής του  στις απαιτήσεις 
της εργασίας  του. Παράλληλα  καθιστά   υποδεέστερη τη  θέση του γονέα (κυρίως του πατέρα) 
που δεν έχει την επιμέλεια, αλλά  μόνο δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του.   Τα στενά 
χρονικά όρια της επικοινωνίας  σπάνια επαρκούν  για   την ανάπτυξη ενός υγειούς και 
επωφελούς για  το παιδί δεσμού με τον   γονέα. Έτσι, συνήθως, ο τελευταίος μη δυνάμενος να 
επηρεάσει την ανατροφή του παιδιού του, σταδιακά απομονώνεται,  και πολλές φορές  



ουσιαστικά  αποκλείεται από την επικοινωνία από το ίδιο το παιδί του. Αυτό συνήθως συμβαίνει 
κατόπιν επηρεασμού του παιδιού από τα αρνητικά προς τον άλλο συναισθήματα του γονέα που 
έχει την αποκλειστική επιμέλεια (σύνδρομο γονικής αποξένωσης)  

Η  επισήμανση των μειονεκτημάτων της  αποκλειστικής από τον ένα γονέα επιμέλειας 
του παιδιού και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη 
της συνεπιμέλειας ως μέτρο που εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα  το συμφέρον των παιδιών και 
διασφαλίζει την γονική ισότητα είναι θέμα που πρέπει  μας απασχολήσει. 

Ήδη ανακινήθηκε το θέμα  κατά την Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του  ΕΣΕ 
με σχετική ομιλία και θα  συζητηθεί εκτενέστερα από εμπειρογνώμονες και  
γονείς  με σχετικές εμπειρίες κατά την  Ημερίδα που θα  πραγματοποιηθεί  την 
Πέμπτη, 18 Μαϊου  2017 , 18:00 , στο Αμφιθέατρο  της   Σχολής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων Αlba  , Ξενίας  6, Αθήνα      

 


